
UCHWAŁA NR XX/131/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu 

Szkół Specjalnych w Gębicach i zawarcia porozumienia międzygminnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Czarnków wykonywania zadania publicznego polegającego na 
zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach na okres do 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r. 

2.  Środki finansowe na realizację powierzonego zadania określone są w budżecie Gminy Drawsko na dany rok 
budżetowy.

§ 2. Warunki powierzenia i finansowania zadania określi porozumienie międzygminne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom 
z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 
najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Wobec braku po stronie 
Gminy Drawsko odpowiedniego dla realizacji tego obowiązku środka transportu, zwrócono się do Gminy 
Czarnków, posiadającej stosowny pojazd, o rozważenie możliwości przyjęcia do realizacji tego obowiązku i dowóz 
dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Drawsko do wskazanej w uchwale placówki w Gębicach. Z tych względów 
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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